Dames en heren,
ik ben geen geboren Nederlandse , en ook niet taalbegaafd. Ik hoop dat jullie mij kunnen begrijpen.
Mijn deelname aan dit debat is om iets over vrijheid te brengen. Boven op alles wat op papier te
krijgen is, is het woord " vrijheid" te presenteren. Mijn park is mijn vrijheid.
Voor diegene die niet weten wat vrije ruimtes in de omgeving zijn om naartoe kunnen gaan , wil ik
laten weten dat na meer dan 29 jaar van vrijheid, maar ruimte en beweging in mijn omgeving wordt
beperkt.
Jullie ik worden oud en met veel bepaalde middelen willen de deur uit . Dit park bied ons vrijheid.
Naast Vrijheid van meningsuiting is in mijn tweede huis, vrij kunnen wonen en bewegen, een van de
ware waarden in deze maatschappij . Een klein beetje vrije ruimte om vrij te bewegen, huilen,
lachen, vallen, leren lopen, is wat in deze wijk verloren gaat. Nederlandse en niet Nederlandse, mijn
zoon, mijn buurvrouw en buurman, genieten van de vrijheid tussen gebouwen, die voortdurend
geteisterd worden door de wind. Dit omgebouwde park of beter een kooi bouwen zou onze vrijheid
meer beperken.
Door mijn werk spreek ik regelmatig studenten. De nieuwe bewoners (480 studenten) reageren
laconiek. De oude studenten willen ook vrijheid en rust. Een park zoals deze bied ons gevoelens van
vrijheid. Ik woon in de wijk meer dan 25jaar, in Nederland bijna 30jaar. Nieuwe bewoners vragen ons
oude bewoners:Waarom zijn de oorspronkelijk vrije ruimtes van de wijk verdwenen ?
Deze ruimtes deze vrijheid van beweging maken deel uit van onze wijk. Ik ben boven de zestig en
graag wil ik verder genieten van de vrije gevoelens. Vrijheid en kwaliteit van leven die beperkt wordt
en van mijn omgeving , deze vrijheid wordt afgepakt.
Waar heb ik meer beperkingen zien komen in mijn kleine tweede land Nederland . Kunnen wij met
ons allen van een open vrijheid en vrij bestaande park gebruikt maken? . Mijn zoon met een
beperking is in de wijk opgegroeid. Hij kent veel landen. Een paar dagen geleden zegt hij: "Waar kan
ik nog mijzelf zijn om vrij te zijn? Als vogel ga ik tegen een muur aanvliegen". Hij beseft heel goed wat
vrijheid betekent.
Buitenlandse vrienden en expats zijn trots op de vrijheid in onze stad. Heel heel blij,trots om vrij
kunnen gebruik maken van de natuur en de vrije open ruimtes in de wijk. Niet meer deuren ,
niet meer ruimtes met hekken!. Persoonlijk beleef ik dit als een grote beperking van onze vrijheid van
beweging, in onze vrije stad. Laat de rode specht, wij mensen oud en jong, wind en natuur vrij om
van de vrijheid gebruik te kunnen maken!
Bedankt!

